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 איחוד האמירויות
 דובאי ואבו דאבי 

 
ומופע  קניון דובאי, Jumeirah, מלון אטלנטיס, חוף  , טיסה ישירה מתל אביב לדובאי , רכבת המונורייל אל אי הדקל1יום 

 מזרקות מרהיב.
ה של דובאי ואיסוף המזוודות, נצא (, אליה נגיע תוך כשלוש שעות. עם הנחיתה ולאחר בדיקת קורונה מהירה בשדה התעופDubaiטיסה ישירה לדובאי )

לסיור פנורמי ראשון בעיר המדינה, שהפכה מכפר דייגים נידח למטרופולין תוסס ומסחרר חושים. לאחר מכן נמשיך אל הרובע הפיננסי האולטרה 
מ'  828נשא לגובה של למעלה מ (, המגדל הגבוה בעולם, המתBurg Khalifaמודרני, על שלל גורדי השחקים שמנקדים אותו ובראשם בורג' חאליפה )

, שם מתנוסס ברוב הדר המלון המפורסם אל קצה לב הדקל  Monorailניסע ברכבת המרכז הקניות הגדול בעולם.  -,למרגלותיו שוכן קניון דובאי 
ת בה נוכל לצפות, בין היתר, במלון (, ונקבל מושג על יחודו של האי המשלב יופי, דמיון והנדסה. אי הדקל, יצירת המופת האדריכליAtlantisאטלנטיס )

 Palmמ'. נמשיך לסיור באזור החוף היוקרתי  300(, שמבנהו דמוי המפרש מתנשא לגובה של למעלה מ Burj Al Arabהמפואר בעולם "בורג' אל ערב" )
Jumeirah אחר הצהרים ניסע מקום באופן קבוע. בו נראה את המסגד הגדול בדובאי, כמו גם את שלל מתקני הנופש של עשירי העולם, הפוקדים את ה

מרכז הקניות הגדול בעולם. נותיר זמן לסיור חופשי בין אינספור האטרקציות תוך שאנו נחשפים אל ביטוייה הקיצוניים ביותר  –לביקור בקניון דובאי 
, המתנשאים לגבהים של מפלים צבעונייםמופע המזרקות האורקולי המרהיב שכולל אשדי מים ושל תרבות הצריכה המערבית. לקראת ערב, נגיע אל 

 .מ'. בתום הסיור במקום, ניסע למלון ונקבל חדרים  140

העיר העתיקה ושווקיה  -, ה"מסגרת" של דובאי, שייט בסירות "אברה" , בין שווקים עתיקים לגורדי שחקים נוצצים 2יום 
 תית.,חווית ספארי מדברי ברכבי שטח וחפלה בדואית הכוללת ארוחת ערב מסור

המצית את הדמיון ויוצר את המסגרת הגדולה בעולם מבעדה  ב"מסגרת של דובאי", שיגעון ארכיטקטוני בלתי נתפס לביקורלאחר ארוחת הבוקר נצא 
ם מטרי 150גובה הבניין  נשקף מראה הזוי של אופי האדריכלות המודרנית בדובאי מצד אחד, והתרבות המסורתית באיחוד האמירויות מן הצד השני.

קומות ובנוי משני עמודי ענק, שגשר בעל רצפת זכוכית מחבר ביניהם. המבנה כולו מצופה זהב והוקם בעלות של כמעט  50מטרים, הוא מכיל  93ורוחבו 
מוני בין בתוכו סדרת גלריות הסוקרות את ההיסטוריה של העיר ומעלית המטפסת מעלה בשניות ספורות אל תצפית המציגה דיסוננס הר מיליון דולר. 50

, נעלה על סירות מסורתיות הבנויות עץ, הקרויות בשפה המקומית אברה  עם תום הביקור ניסע לסיור באזור העיר העתיקה על שווקיה ישן לחדש.
(Abra), ( אשר ישיטו אותנו לכיוון רובע דיירהDeiraומשם אל חוויה חושית בשלל צבעים, ריחות וטעמים, בין סמטאות שווקים המחולקי ) ם על פי

שוק הזהב, שוק הטקסטיל, שוק התבלינים ועוד. בתום הביקור ניסע למלון להתרעננות . בחלקו השני של היום נצא את העיר דובאי שנבנתה  -מרכולתם 
יגוד מוחלט לעיר עם היציאה מהעיר ובאופן מהיר וחותך יתגלו לפנינו דיונות חול עצומות המהוות נוניסע ברכבי שטח לחוויה חד פעמית. במדבר חולי 

נות. המוטרפת. בדרך נתוודע להיסטוריה של הבדואים המקומיים ולאופי החיים במדבר, ונעצור בנקודות תצפיות מרהיבות של שקיעה מדברית מעל הדיו
רכבי השטח יובילו אותנו אל מתחם מאהל בדואי ענק שם נהנה מישיבה אותנטית מסביב למדורה, עישון נרגילות וארוחת ערב מסורתית עם חפלה 

 . מדברית הכוללת מופעים
בלי , קניון האמירויות , עליה לבורג' חאליפה ,אטרקציית הכפר הגלוJumeirah, אטרקציית הגן הקסום , מדינת ג'ומיירה 3יום 

 Global village. 
במלוננו , לאחר מכן נבקר באטרקציה שאפתנית ומוטרפת , אחת מיצירות הדגל של "דובאילנד" שהוקמה  PCRלאחר ארוחת הבוקר נבצע את בדיקת ה 

מיליון  250-חים! ו מיליון פר 150, מתחם מרהיב של קשתות ופסלים העשויים מ כ The Miracle Gardenהגן הקסום מ"ר היא  72.000של שטח של כ 
וממציא את עצמו מידי שנה בקונספט עיצובי מחודש בדמות פסלי פרחים עצומים ומרהיבים  2013הגן נפתח לראשונה ביום האהבה בשנת  צמחים !

מעין מתחם בזאר  (Jumeirah Madinat Souk) מדינאת ג'ומיירה   משם נמשיך אל  הקוצרים פרסי גינס והוא נחשב לגן הפתוח הגדול ביותר בעולם.
מזרח תיכוני עם אווירה אותנטית, תכשיטים מתוצרת מקומית, בדים ועבודות יד הטבולים בבתי קפה ומסעדות בוטיק. לאחר מכן ניסע אל מתחם 

ו מפלסי שנחשב לאחד היעדים המבוקשים ומושך אלי-להתרשמות והפסקת צהרים , זהו מתחם הרב  Emirates Mallהקניון המודרני והמרשים 
בינלאומיות ואטרקציות פנאי, החל מחנויות אופנה, קולנוע ברמה גבוהה, מסעדות ועד תיאטראות  חנויות!!!( 630מבקרים בזכות מגוון עצום של חנויות )

במתחם התיירות ונצפה ממעוף הציפור על העיר הקסומה , וסיום נקנח  ירה בעולםנטפס אל מרומי בניין בורג' חאליפה במעלית המה .אתר סקי מקורהו
מדינות  90שכולל אינספור מתקני שעשועים, בידור , דוכני אוכל ממטעמי העולם , קניות ומופעי בידור המשלבים תרבויות של  ,Global Villageהעצום 

 תיירות הגדול בעולם.מרחבי העולם במקום אחד ,הכפר הגלובלי הוא למעשה מתחם ה
 (.Abu Dhabiהמרהיב "קסאר אל ווטאן" , ביקור באי "יאס"  ) הארמוןביקור במסגד שייח זאייד,  -, אמירות אבו דאבי 4יום 

ם ביקורנו במסגד המפואר על שק"מ דרומית מערבית לדובאי. נפתח את  150( המעטירה, ששוכנת כ Abu Dhabiיום טיול לבירת הממלכה, אבו דאבי )
מ"ר. נלמד על  20,000מבנה השיש הלבן והמונומנטלי, הוא המסגד השלישי בגודלו בעולם, ושטחו הכולל הוא למעלה מ  .Sheikh Zayed)השייח זאייד )

בקר נ .הקשר בין דת ופוליטיקה באיחוד האמירויות ונמשיך לתצפיות מרהיבות אל כמה מהאייקונים האדריכליים המפורסמים של אמירות אבו דאבי 
שמבנהו המפואר כמו יצא מן האגדות, ונמשיך לסיור ב"קורניש", הלא היא הטיילת המפורסמת והיפה של אבו  Ksar El Watanבארמון הממשלתי 

(, בה נותיר זמן לשיטוט חופשי בין בתי הקפה המעוצבים והמסעדות Yas Islandדאבי ונגיע אל המרינה הציורית ושוקקת החיים של האי יאס )
 חות, שפרושות בין מעגני יאכטות הפאר של עשירי המפרץ והעולם. בתום הביקור במקום, נשוב חזרה לדובאי, אליה נגיע בשעות הערב.המשוב

 : במידה ולא תתאפשר הכניסה לאבו דאבי נערוך יום טיול לנסיכות שארג'ה.הערה
 טיסה מדובאי לתל אביב.בוקר חופשי  , , 5יום 

בהתאם יוכל לגלות את דובאי שלו, בין מרכזי קניות אולטרה מודרניים ושווקים שיצאו כמו מסיפורי אלף לילה ולילה. , כל אחד לאחר ארוחת הבוקר
 לשעת הטיסה, העברה לשדה התעופה ממנו נמריא בטיסה ישירה חזרה לתל אביב.

http://www.caminos.co.il/
https://tiptreks.net/ski-dubai/
https://tiptreks.net/ski-dubai/

